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 :مقدمه

یک دستگاه با کاف مچبند و کامالً اتوماتیک است که  iHealth جدید فشارخون مچی اندازه گیری دستگاه انتخاب شما،با تشکر 

تا  صل شدهمتاز قانون اوسیلومتریک برای اندازه گیری فشار خون و ضربان شما استفاده می کند. دستگاه به گوشی موبایل شما 

 و به اشتراک بگذارد.  کرده ردیابیاندازه گیری واطالعات فشار خون را 

 

 : محتویات بسته

 0  فشار خون مچی بیسیماندازه گیری عدد دستگاه 

 0 عدد راهنمای کاربر 

 0 عدد راهنمای استفاده سریع 

 0 عدد کابل شارژر 

 0 عدد کیف مسافرتی 

 

 :  استفادهنحوه 

دستگاه فشارخون مچی بیسیم )دستگاه فشارخون الکترونیکی( مناسب برای استفاده با تنظیمات حرفه ای یا در خانه بوده و یک 

سیستم اندازه گیری فشار خون غیرتهاجمی می باشد. این دستگاه برای اندازه گیری فشار خون سیستولی و دیاستولی و نرخ ضربان 

شی که در آن یک کاف قابل باد شدن دور مچ دست بسته می شود، طراحی شده است. محدوده ی افراد بزرگسال با استفاده از رو

  ( می باشد.cm 13.5-22)  ”8.7تا  ”5.3اندازه گیری کاف 

 به منظور تحلیل صحیح نتایج حاصل از اندازه گیری فشار خون، با پزشک خود مشورت نمایید.  :نکته

 

 : موارد منع مصرف

  دارای آریتمی شدید توصیه نمی شود از این دستگاه استفاده نمایند.به افراد   
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 : بخش ها و نشانگرهای صفحه نمایش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزامات نصب 

، +iPhone 4S+ ،iPod touch 5 ،iPad 3+ ،iPad miniبرای استفاده با مدل های  iHealthدستگاه فشارخون مچی بیسیم 

iPad Air+   برخی دستگاه های دارای سیستم عامل  وAndroid به منظور نصب، سیستم عامل طراحی شده است .iOS 7.0ورژن  

دستگاه های سازگار به آگاهی از تمامی  جهتباالتر مورد نیاز خواهد بود. یا و  4.0ورژن  Androidو سیستم عامل باالتر یا و 

 مراجعه نمایید.   www.ihealthlabs.com/supportآدرس 

 

http://www.ihealthlabs.com/
http://www.ihealthlabs.com/
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 روند نصب

 .را دانلود کنید  "iHealth MyVitals"نرم افزار رایگان 

برای ایجاد  دانلود و نصب کنید.  "Google Play"و یا   "App Store"را از  ”iHealth MyVitals“پیش از اولین استفاده، 

 حساب کاربری شخصی دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

 ایجاد حساب کاربری

کنید. به آدرس با ایجاد حساب کاربری، شما همزمان به یک حساب ابر سالمت رایگان و مطمئن نیز دست پیدا می

www.ihealthlabs.com موده و گزینه مراجعه ن“sign in” .را جهت دسترسی به حساب کاربری ایجاد شده انتخاب نمایید 

 را شارژ کنید باطریپیش از اولین استفاده 

به یک به حالت ثابت درآید،   نشانگر به رنگ سبز و        تا زمانی که نشانگر شارژ با استفاده از کابل موجود دستگاه را

  متصل نمایید USBپورت 

 وضعیت بدن در حین اندازه گیری فشار خون:

 فشار خون میتواند تحت تاثیر مکان کاف و شرایط فیزیولوژیکی شما باشد. خیلی مهم است که مچ دست هم سطح قلب قرار بگیرد.

دن و یا دست، ب. بنشینید و پاها را روی هم نینداخته و کف پا را صاف روی زمین بگذارید. در حین اندازه گیری ثابت بمانید. مچ 0

 دستگاه را حرکت ندهید. 

باالتر از مفصل مچ ببندید. اگر دستگاه درست قرار گرفته باشد،  cm1-0. کف دستتان را رو به باال به سمت خود گرفته و کاف را 1

 به درستی به نمایش درمی آید.  iHealthلوگوی 

 
 . وسط کاف باید هم سطح دهلیز راست باشد. 3

کیف مسافرتی دستگاه را زیر دست خود قرار دهید تا هم آن را حفظ کند و هم دست در ارتفاع مناسبی برای  . توصیه می شود4

 اندازه گیری قرار گیرد. 

 

 

 

 

http://www.ihealthlabs.com/
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  : فشار خوناندازه گیری 

در این حالت فعال شده و شروع به دستگاه ه را فشار دهید. اروی دستگ "START/STOP"دکمه کاف را پوشیده و  .0

 صحیح قرار گرفتن مچ دست شما خواهد کرد. یص وضعیتتشخ

ارتفاع مچ خود را تنظیم نموده، دستگاه بهترین حالت برای اندازه گیری فشار خونتان را تشخیص داده و اندازه گیری تنها  .1

به شرط قرارگیری در بهترین وضعیت اندازه گیری آغاز خواهد شد. هنگامی که وضعیت قرار گرفتن مچ دستتان صحیح 

 را مجددا فشار دهید.  "START/STOP"داده شد، جهت شروع اندازه گیری دکمه  تشخیص

 
  الف                                                           ب                                                 ج            

صحیح قرار گرفته است / مچ دست پایین تر از وضعیت  وضعیت قرار گرفتن مچ دست مناسب است/ مچ دست باالتر از وضعیت

 صحیح قرار گرفته است.     

اندازه گیری خواهد شد. و در حین این تورم، فشار خون و پالس  کردهحله کاف، به آرامی شروع به متورم شدن ردر این م .3

نمایشگر دستگاه، تورم متوقف خواهد به محض اندازه گیری این دو پارامتر و نمایش اعداد حاصل از اندازه گیری بر روی 

افظه ذخیره شده و در برقراری موفقیت آمیز ارتباط بلوتوثی بعدی، با اطالعات موجود در شد. نتایج به طور خودکار در ح

 . می شودنرم افزار همگام و بروزرسانی 

 همگام سازی اطالعات از  طریق بلوتوث

 متصل شوید. iOSاز طریق بلوتوث به دستگاه هوشمند دارای سیستم عامل 

 راه اندازی نمایید. iOSرا در دستگاه هوشمند دارای سیستم عامل  iHealth MyVitalsنرم افزار  .0

 نمایید : در منوی موجود در        دستگاه گزینه         را انتخاب و فعال را بلوتوث دستگاه هوشمند خود فعال .1

 نمایید.

را تا زمانی که عالمت بلوتوث شروع به چشمک زدن نماید نگه دارید.  "START/STOP"ثانیه دکمه  3به مدت  .3

 توجه داشته باشید هنگامی که ارتباط با موفقیت برقرار شود عالمت بلوتوث دیگر چشمک زن نخواهد بود. 

بوده و در پایان این فرایند، نشانگر به حالت  تغیرم      و           در حین پروسه همگام سازی، نشانگر بین دو حالت  .4

 در آمده و به طور کامل ثابت و روشن باقی خواهد ماند.   
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 متصل شوید. Android از طریق بلوتوث به دستگاه هوشمند دارای سیستم عامل 

  دکمه"START/STOP"  زدن نماید، نگه را به مدت دو ثانیه تا زمانی که عالمت بلوتوث شزوع به چشمک

 دارید.

  در دستگاه هوشمند خود فعال نمایید.بلوتوث را 

  برای استفاده از دستگاه برای اولین بار، شما باید ارتباط بین دستگاه اندازه گیری فشار خون و دستگاه هوشمند

جعه نمایید. برای این منظور به تنظیمات دستگاه خود مرابرقرار نمایید.  را خود Androidدارای سیستم عامل 

 "( در منوی بلوتوث به نمایش درآید، مدل "BP7S xxxxxx"صبر کنید تا مدل دستگاه بر نمایشگر ، ) مانند 

BP7S xxxxxx"  ثانیه طول بکشد تا دستگاه  31را انتخاب کنید تا ارتباط برقرار شود. ممکن استAndroid 

عالمت بلوتوث روی دستگاه دیگر چشمک زن نبوده و به محض برقراری سیگنال بلوتوث را تشخیص دهد. 

 ارتباط عالمت ثابت خواهد شد. 

  به منظور همگام سازی اطالعات،  نرم افزار“iHealth MyVitals” .را راه اندازی نمایید 

        این فرایند، نشانگر به و         متغیر بوده و در پایان   در حین پروسه همگام سازی، نشانگر بین دو حالت

 در آمده و به طور کامل ثابت و روشن باقی خواهد ماند.   حالت 

  در صورت استفاده از گوشی هوشمند دیگر دارای سیستم عاملAndroid .مراحل باال را مجددا تکرار نمایید ، 

 نکات :

 مطمئن شوید اندازه مچ دست شما مطابق با اندازه کاف دستگاه باشد. .0

 انجام دهید.مشابه همیشه اندازه گیری را از طریق دست  .1

دازه متورم باقی ماندن بیش از ان آرام و ثابت بمانید. ،به مدت یک الی یک دقیقه و نیم قبل از اندازه گیری فشار خون .3

 کاف، ممکن است منجر به کبود شدن مچ دست شما شده و روی میزان فشار خونتان تاثیر بگذارد. 

تمیز کردن کاف پس از هر دویست بار از دستمال های مرطوب در تمیز نگه داشتن کاف کوشا باشید. با استفاده  .4

 از تماس دستگاه و یا کاف با آب اجتناب نمایید.استفاده مورد نیاز خواهد بود. 

 را فشار دهید.  "STRAT/STOP"برای توقف اندازه گیری در هر زمان دکمه  .5

فعالیت های فیزیکی از قبیل خوردن، نوشیدن، و سیگار کشیدن و همچنین هیجان، استرس، و بسیاری عامالن دیگر تذکر: 

 می تواند بر نتایج فشار خون تاثیر بگذارد. 

 

 ویژگی ها

 .نام محصول: دستگاه فشارخون سنج مچی بیسیم0

 BP7S. مدل: 1

 ؛ عملکرد مداومIP22, No AP or APG؛ BF. طبقه بندی: منبع برق داخلی؛ قسمت کاربردی 3

 x 2.9” x 0.7”   (mm 72 x 74 x 17.6 ) ”2.8. سایز دستگاه: حدوداً 4



8 
 

 ( ، تنها یک سازcm 13.5-22)  ”8.7 – ”5.3. اندازه ی کاف: 5

 ( )همراه کافoz 4.2 (120 g). وزن: حدوداً 6

 V  Li-ion 400mAh 3.7*1: باطری، DC :5.0V  1.0 A. توان: 7

 محدوده ی اندازه گیری:. 8

 mmHg 300-0فشار کاف: 

 mmHg 260- 60سیستولی: 

 mmHg 199-40دیاستولی: 

 beats/minute 180-40نرخ ضربان: 

 .. دقت: 9

 mmHg 3±فشار:            

 %5±نرخ ضربان:            

 10ºC ~ 40ºC (50ºF ~104ºF). دمای محیط برای عملکرد: 01

 ≤RH%85. رطوبت محیط برای عملکرد: 00

 20ºC ~ 55ºC (-4ºF ~131ºF)-. دمای محیط برای نگهداری در انبار و حمل و نقل: 01

 ≤RH%85. رطوبت محیط برای نگهداری در انبار و حمل و نقل: 03

 80kPa-105kPa. فشار محیطی: 04

 کامالً پر باطریاندازه گیری با  81: بیش از باطری. عمر 05

 وسایل جانبی سیستم اندازه گیری فشار خون: پمپ، دریچه، کاف، و سنسور .06

 تذکر: ممکن است این ویژگی ها بدون اخطار تغییر کنند. 

 

  :ایمنی عمومی و پیشگیری

 . تمامی اطالعات را در راهنمای کاربر و سایر دستورالعمل های فراهم شده به همراه دستگاه به طور کامل مطالعه  نمایید. 0

 . در هریک از شرایط زیر با پزشک خود مشورت کنید: 1

a.استفاده از کاف در محدوده ی آسیب دیده یا متورم ) 

bاستفاده از کاف روی عضو با دسترسی یا درمان درون وریدی، یا دارای شنت وریدی )-( شریانیA-V.) 

c .استفاده از کاف روی مچ در سمتی که عمل برداشتن پستان صورت گرفته است ) 

d .استفاده ی همزمان با سایر وسایل مانیتورینگ پزشکی روی همان عضو ) 

e وسط پزشک.ت( نیاز به کنترل گردش خون بیمار 

 منجر به اندازه گیری غیردقیق شود. . از این محصول در وسیله ی نقلیه ی در حال حرکت استفاده نکنید، چراکه ممکن است 3
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. اندازه گیری های فشار خون انجام شده توسط این دستگاه مشابه اندازه گیری های صورت گرفته توسط پزشکان و متخصصان با 4

استفاده از روش های فشارسنجی گوش دادن کاف/استتوسکوپ بوده و در محدوده ی استاندارد تعیین شده توسط استاندارد ملی 

 مریکایی برای فشارسنجی الکترونیکی یا اتوماتیک می باشد. آ

به نمایش درمی آید. در این شرایط،  IHB( تشخیص داده شود، عالمت IHB. اگر در حین روند اندازه گیری ضربان قلب نامنظم )5

شک ای ارزیابی دقیق تر با پزدستگاه فشارخون مچی بیسیم کارکرد خود را ادامه می دهد، اما نتایج ممکن است غیردقیق باشد. بر

 خود مشورت کنید.

 به نمایش درمی آید: IHBتحت  شرایط زیر عالمت 

 %15 ˂( دوره ی پالس CV( ضریب انحراف )0

 درصد کل تعداد پالس ها باشد. 53و تعداد پالس های گرفته شده بیش از  s1104 ˂( اختالف دوره ی پالس 1

راه دستگاه استفاده نکنید چراکه منجر به ایجاد خطاهای اندازه گیری و ایجاد خطر زیست . از کافی به جز کاف تعبیه شده به هم6

 سازگاری می گردد.

. اطالعات مربوط به پتانسیل الکترومغناطیسی یا سایر تداخالت بین مانیتور فشار خون و سایر دستگاه ها و جلوگیری از این 7

متر دورتر از سایر دستگاه  01ود می باشد. توصیه می شود مانیتور فشار خون تداخالت در اطالعات سازگاری الکترومغناطیس موج

 ، مایکروویو و غیره نگه داشته شود. WLANهای بیسیم، مانند 

. اگر فشار خون تعیین شده )سیستولی یا دیاستولی( خارج از محدوده ی مشخص شده در قسمت ویژگی ها باشد، نرم افزار به 8

ی صفحه به نمایش درمی آورد. در این حالت، با یک پزشک مشورت کرده و یا اطمینان حاصل کنید که سرعت یک هشدار فنی رو

روندهای اندازه گیری مناسبی صورت گیرند. هشدار فنی به صورت از پیش تنظیم شده توسط کارخانه بوده و قابل تغییر یا غیرفعال 

اولویت پایین می باشد. هشدار فنی غیرقابل تنظیم بوده و نیازی به دارای  IEC 60601-1-8سازی نیست. این هشدار با توجه به 

 ریست ندارد. 

 IEC 60601-1-2/ENو  IEC 60601-1/UL 60601-1و مطابق با  DC 5.0Vبا یک خروجی  AC. یک آداپتور پزشکی 9

؛ 240V , 50/60 Hz, 200Ma-100)ورودی:  ASP5-05010002JUبرای این مانیتور مناسب می باشد، نظیر  60601-1-2

 می باشد.   USB mini B(. به خاطر داشته باشید که جک مانیتور با اندازه ی DC 5.0V, 1.0Aخروجی: 

این مانیتور فشارسنج مچی بیسیم برای بزرگساالن طراحی شده و هیچگاه نباید برای نوزادان، خردساالن، زنان باردار و یا  

 استفاده گردد. پیش از استفاده برای کودکان با پزشک خود مشورت کنید.  بیماران دارای پیش زمینه ی تشنج آبستنی

 اگر دستگاه در شرایط دمایی و رطوبتی مشخص شده نگهداری نشود، ممکن است به درستی عمل نکند.   

 کاف را با افرادی که دارای بیماری عفونی هستند به اشتراک نگذارید چراکه امکان انتقال عفونت وجود دارد.  
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 :و عملکرد باطریاستفاده از 

 ،شارژ باطری روی صفحه عالمت  در صورت فعال بودن مانیتورLED نرم افزار  هو درصورت اتصال مانیتور ب" iHealth 

MyVitals" را شارژ کنید.  باطریباشد،  %15کمتر از  باطریاگر  نمایش داده خواهد شد. عالمت روی صفحه نرم افزار

 به میزان الزم پر نشود، کار نمی کند.  باطریمانیتور تا زمانی که 

 .وقتی به شارژ کردن نیاز باشد، مانیتور را به یک منبع برق متصل کنید. مانیتور در حین شارژ به صورت طبیعی کار می کند 

  نمایید. شارژ بیش از حد نیز عمر  باطریرسید، اقدام به شارژ نمودن  %15توصیه می شود زمانیکه میزان شارژ به کمتر از

 را کاهش می دهد.  باطری

  ،وقتی مانیتور را شارژ می کنیدLED  با رنگ های مختلف به نمایش درمی آید تا وضعیت شارژ را نشان دهد. برای جزئیات

 بیشتر به جدول زیر مراجعه نمایید. 

 نشان دهنده ی وضعیت وضعیت مانیتور

 حال پرشدن در سبزنشانگر   درحال شارژ

 ثابت               سبزنشانگر          تکمیل شارژ

 برای چند ثانیه              نشانگر چشمک زن                            در حال اتمام باطری

 قادر به شارژ شدن بیشتر نباشد، لطفا با خدمات مشتریان تماس بگیرید. باطرینکنید. اگر  تعویضرا  باطری 

 را کاهش می دهد.  باطریشارژ بیش از حد نیز عمر  

لیتیومی توسط افراد غیر آموزش دیده ممکن است منجر به ایحاد شرایط خطرناک نظیر آتش سوزی  باطریجایی به  جا 

 یا انفجار شود.

 غیر طبیعی است، آن را تعویض کنید.  ACسیم برق را با دستان خیس از پریز برق جدا نکرده و قرار ندهید. اگر آداپتور  

 در حین استفاده از مانیتور، آداپتور را از برق نکشید.  

 از نوع دیگر استفاده نکنید چراکه به مانیتور آسیب می رساند.  ACاز هیچگونه آداپتور  

  و کاف در پایان استفاده از آنها باید با توجه به قوانین محلی دور ریخته شود. باطریمانیتور، کابل،            

 و سیکل های شارژ با توجه به نوع استفاده و تنظیمات می تواند تغییر کند.  باطریعمر  تذکر:
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 :عیب یابی

 راه حل علت احتمالی مسئله

 را شارژ کنید باطری فاقد توانایی الزم است باطری کم باطری

سیستم فشار قبل از اندازه گیری ناپایدار  را نشان می دهد. "Er0"نمایشگر کلمه ی 

 است

دستگاه را خاموش و روشن نمایید. 

اطمینان حاصل کنید که مانیتور یا 

 تشخیص نا موفق فشار سیستولی را نشان می دهد. "Er1"نمایشگر کلمه ی  مچ بدون حرکت باشد.

 تشخیص نا موفق فشار دیاستولی را نشان می دهد. "Er2"ی  نمایشگر کلمه

سیستم تورمی کاف دچار اخالل شده و یا  را نشان می دهد. "Er3"نمایشگر کلمه ی 

 اینکه کاف بسیار تنگ بسته شده است

 

کاف را به درستی استفاده نموده و 

تورمی کاف دچار اخالل شده و یا  سیستم را نشان می دهد. "Er4"نمایشگر کلمه ی  مجددا تالش نمایید.

 اینکه کاف بسیار گشاد بسته شده است

دقیقه اندازه گیری را  5بعد از  mmHg  311 فشار کاف بیشتر از را نشان می دهد. "Er5"نمایشگر کلمه ی 

مجددا تکرار نمایید. چنانچه دستگاه 

غیر طبیعی است، با همچنان 

خدمات پس از فروش و یا کارخانه 

 سازنده تماس بگیرید.

ثانیه با فشار کاف بیش از  061بیشتر از  را نشان می دهد. "Er6"نمایشگر کلمه ی 

mmHg  05 

 خطای دستیابی به حافظه را نشان می دهد. "Er7"نمایشگر کلمه ی 

 خطای کنترل پارامترهای دستگاه را نشان می دهد. "Er8"نمایشگر کلمه ی 

 خطای پارامتر حسگر فشار را نشان می دهد. "ErA"نمایشگر کلمه ی 

ارتباط را مجددا برقرار نمایید.  خطای برقراری ارتباط بلوتوث دهد.را نشان می " Er     "نمایشگر کلمه ی

چنانچه دستگاه همچنان غیر طبیعی 

است، با خدمات پس از فروش و یا 

 کارخانه سازنده تماس بگیرید.

 

 

 

 غیرطبیعی نشان می دهد.نمایشگر نتیجه ی 

مکان کاف درست نبوده و یا به درستی 

 بسته نشده است. 

دستورالعمل های استفاده از کاف را 

 مرور کرده و دوباره تست بگیرید.

وضعیت بدن در حین تست صحیح نبوده 

 است. 

دستورالعمل های وضعیت بدن را 

 مرور کرده و دوباره تست بگیرید.

یا بدن، صحبت کردن، حرکت مچ 

عصبانی، هیجان زده یا مضطرب شدن در 

 حین تست

در هنگام آرامش دوباره تست را 

انجام دهید. در حین تست از 

صحبت کردن یا حرکت کردن 

 اجتناب کنید.
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 ارتباط بلوتوث ناپایدار

ارتباط بلوتوث موفقیت آمیز نبوده، مانیتور 

غیر عادی بوده، یا تداخالت 

 موجود استالکترومغناطیس قوی 

را ریست  iOS/ Androidدستگاه 

نمایید. مانیتور را با نگه داشتن 

 01برای  START/STOPدکمه ی 

ثانیه ریست نمایید. اطمینان حاصل 

 iOS/ Androidکنید که دستگاه 

از سایر تجهیزات الکتریکی دور 

باشد. به قسمت ایمنی عمومی و 

 پیشگیری مراجعه نمایید.

 

 

 عدم پاسخ دهی

 

داخل قوی تعملکرد نادرست یا 

 الکترومغناطیسی

مانیتور را با نگه داشتن دکمه ی 

START/STOP  ثانیه  01برای

ریست نمایید، برنامه را دوباره راه 

را  iOSاندازی کرده و دستگاه 

 دوباره به مانیتور متصل کنید.

 

 :مراقبت و نگهداری

 شده باشد، پیش از استفاده صبر کنید تا به دمای اتاق برسد. . اگر این مانیتور نزدیک نقطه ی انجماد نگهداری 0

 . اگر از مانیتور برای مدت طوالنی استفاده نشده است، هر ماه آن را به طور کامل شارژ نمایید. 1

. هیچ یک از اجزای مانیتور لزومی ندارد توسط کاربر نگهداری شود. دیاگرام های مدار، لیست اجزا ، توضیحات، دستورالعمل 3

های کالیبراسیون، یا سایر اطالعاتی که به پرسنل فنی کاربر در تعمیر بخش هایی از دستگاه که قابل تعمیر هستند کمک می کند، 

 موجود می باشند.  

ر را بوسیله ی یک پارچه ی خشک و نرم یا مرطوب به همراه آب یا الکل رقیق ضدعفونی کننده و یا مواد پاک کننده ی . مانیتو4

 رقیق تمیز نمایید.

یا سه سال استفاده حفظ کند، و سالمت کاف نیز  01111. مانیتور می تواند ویژگی های عملکرد و ایمنی خود را پس از حداقل 5

 بسته نمودن باقی می ماند. بار باز و 0111پس از 

 بار شارژ و دشارژ قابل استفاده می باشد. 311پس از  باطری. 6

توصیه می شود اگر کاف در بیمارستان یا کلینیک استفاده می گردد، دو بار در هفته ضدعفونی گردد. قسمت داخلی کاف ) . 7

( پاک کنید. سپس کاف را با هوا %91-75تیل الکل )سمتی که با پوست در تماس است( را با یک پارچه ی نرم و مرطوب یا ا

 خشک کنید.

 



13 
 

  

 مانیتور را زمین نینداخته و یا به آن ضربه نزنید. 

از دمای باال و یا تابش مستقیم نور خورشید دوری کنید. مانیتور را در آب غوطه ور نکنید، چراکه به آن آسیب می  

 رساند. 

 سعی نکنید دستگاه را باز کنید. 

صورت بگیرد. در غیر این صورت گارانتی شما باطل  iHealthحتما باید توسط تکنسین های حرفه ای  باطریتعویض  

 شده و به دستگاه شما آسیب می رسد. 

صورت بگیرد. در غیر این صورت به دستگاه شما  iHealthتعویض کاف حتما باید توسط تکنسین های حرفه ای  

 آسیب می رسد.

 خدمات پس از فروش ابرای این منظور ب دستگاه هر دو سال یکبار یا پس از هر بار تعمیر چک شود. . توصیه می شود عملکرد8

iHealth  .تماس حاصل نمایید 

  :اطالعات گارانتی

به مدت یکسال از زمان خرید و استفاده مطابق با دستورالعمل های  iHealthتضمین می شود که مانیتور فشارسنج مچی بیسیم 

موجود عاری از هرگونه نقص در مواد و استفاده می باشد. ما تنها مانیتورهایی که دارای گارانتی هستند را بدون هزینه تعمیر و یا 

 . بود خواهدشما تحت گارانتی  و راه حلتعویض می نماییم. تعمیر و تعویض تنها وظایف ما 

 

  :توضیح نشانه ها

 )تنها کاف( BFعالمت قسمت کاربردی  

 "راهنمای استفاده حتماً باید خوانده شود"عالمت  

 رنگ پس زمینه ی عالمت: آبی       طرح گرافیکی عالمت: سفید

زباله ی محصوالت الکتریکی نباید به همراه زباله های خانگی جمع آوری گردد. فقط در صورت داشتن  – "حفاظت از محیط" 

 تسهیالت بازیافت انجام شود. برای انجام آن نیز با مقامات محلی مشورت شود. 

 "خشک بماند"

 "اخطار" 

 "تولید کننده" 

 "شماره سریال" 

 ”نماینده ی اروپا“ 
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 MDD93/42/EECمطابقت با الزامات 

iHealth  نشان تجاریiHealth Lab Inc .می باشد 

بدین معنی است که لوازم جانبی الکترونیکی  "iPadساخته شده برای "و  "iPhoneساخته شده برای "، "iPodساخته شده برای "

تایید شده  Apple متصل می گردد و براساس استانداردهای عملکردی شرکت iPadو  iPod ،iPhoneطراحی شده که تنها به 

 است. 

 

 :خدمات پس از فروش و پشتیبانی

 
 

 :FCCقوانین 

 بوده و  منوط به اجرای شرط زیر می باشد: FCCقوانین  05این دستگاه مطابق با ماده 

 .این دستگاه تحت هیچ شرایطی نباید منجر به نقض حریم شخصی افراد گردد 

تجهیزات دیجیتالی مورد بررسی و کنترل قرار گرفته است. تمامی این  Class Bنکته: این دستگاه تحت قوانین و محدودیت های 

 قوانین در راستای محافظت در برابر هرگونه تداخل مخربی، طراحی و برنامه ریزی شده اند. 

فاده قرار نگیرد، تاین دستگاه قابلیت تولید، استفاده و تابش امواج رادیویی را داشته و در صورتی که تحت قوانین و شرایط مورد اس

ممکن است منجر به ایجاد تداخالت ارتباطی در محیط اطراف گردد. در صورتی که این دستگاه منجر به هر گونه تداخل رادیویی 

در گیرنده های تلویزیون و یا رادیو گردد، که با روشن و خاموش کردن دستگاه قایل شناسایی و تشخیص خواهد بود، کاربر می 

 ز روش های زیر مشکل را برطرف نماید:تواند به یکی ا

 .تغییر جهت و یا تغییر مکان آنتن گیرنده 

 .جداسازی مکانی هرچه بیشتر دستگاه و گیرنده 

 .برقراری ارتباط دستگاه با خروجی مدار متفاوت از مداری که گیرنده به آن متصل است 

 .مشورت با متخصص فنی گیرنده های رادیو/ تلویزیون 

 ( می باشد. IC: RSS-210کانادا )  عمجوز صنایبا  این محصول مطابق
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 :ICنکات قابل توجه در رابطه با 

 عملکرد صحیح منوط به شروط زیر خواهد بود:می باشد.  RSSاستاندارد  –این محصول مطابق با مجوز صنایع کانادا 

 این محصول ممکن است باعث تداخل نشود . 

 را پذیرا باشد.  -شامل تداخالت منجر شده به عملکرد ناصحیح دستگاه -این محصول می تواند هرگونه تداخلی 

 فرستنده های مستقیم است.  R&TTEاین محصول مطابق با مصوبه 

 

  :سایر استانداردها

 دستگاه فشارسنج مچی بیسیم مطابق با استانداردهای زیر می باشد:

 

 

 

 

 

 


